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Miðvikudaginn 7. mars 2012 kom  hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til fundar á 

Húnavöllum kl. 11.00  Þóra Sverrisdóttir setti fundinn og stjórnaði honum.   

Jens P. Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leyti  samkvæmt 

undirskriftum. 
 

 

 Dagskrá: 

 
1. Guðjón Ólafsson, fræðslustjóri og Sigríður Aadnegard, skólastjóri Húnavallakóla mæta 

til fundar vegna umræðu um dreifnám. 

 

2. Stefán Haraldsson, starfsmaður atvinnuþróunar SSNV og Haukur Suska Garðarsson, 

formaður stjórnar Hveravallafélagsins mæta til fundar vegna umræðu um málefni 

Hveravalla. 

 

3. Skýrsla sveitarstjóra. 

 

4. Fundargerðir: 

a) Atvinnu- og samgöngunefnd, dags. 23. febrúar 2012. 

b) Undirbúningsnefnd um útboð á skólaakstri, dags. 28. febrúar 2012. 

c) Hússtjórnar Húnavers, dags. 22. nóv. 2011. 

d) Hússtjórnar Húnavers, dags. 17. janúar 2012. 

e) Stjórnar Hveravallafélagsins, dags. 27. febrúar 2012. 

f) Stjórnar Sambands orkusveitarfélaga, dags. 17. febrúar 2012. 

g) Stjórnar SSNV, dags. 14. febrúar 2012. 

h) Menningarráðs Norðurlands-vestra, dags. 2. febrúar 2012. 

i) Stofnfundar Þekkingarseturs á Blönduósi, dags. 29. febrúar 2012. 

 

5. Bréf: 

a) Frá Vinnandi vegur, dags. 16. des. 2011. 

b) Frá þingmönnum Hreyfingarinnar, dags. 7. febrúar 2012. 

c) Frá kirkjuþingi 2011, dags. 10. febrúar 2012. 

d) Frá  USAH, dags. 20. febrúar 2012. 

e) Frá Ferðavef Norðurlands-vestra, dags. 28. febrúar 2012. 

f) Frá Stjórn Samb. ísl. sveitarfél., dags. 27. febrúar 2012. 

g) Frá Lánasjóði sveitarfélaga, dags. 27. febrúar 2012. 

h) Frá SSNV, dags. 24. febrúar 2012. 

i) Frá hestamannafél. Neista, dags. 29. febrúar 2012. 

 

6. Önnur mál. 

 

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 11.05 

Eftirfarandi breytingar voru samþykktar á boðaðri dagskrá:  Fundargerð byggingarnefndar 

Húnavatnshrepps dags, 5. mars verður tekin fyrir undir dagskrárlið 4 j).  Fundargerð 

fræðslunefndar  dags, 6. mars verður  tekin fyrir undir dagskrárlið 4 k). Erindi frá 

Sjálfseignastofnun Grímstungu- og Haukagilsheiðar, dags. 5. febrúar 2012, frestað frá síðasta 

fundi hreppsnefndar, tekið fyrir undir dagskrárlið 5j) 

 

1. Guðjón Ólafsson, fræðslustjóri og Sigríður Aadnegard, skólastjóri 

Húnavallaskóla mæta til fundar vegna umræðu um dreifnám. 
Til skoðunar hafa verið möguleikar á dreifnámi í A-Hún. í samstarfi við SSNV.  Guðjón 

kynnti hugsanlegt fyrirkomulag dreifnámsins.  Framhaldsskólaáfangar fyrstu tvö árin yrðu 

teknir í heimahéraði.  Kennsla færi fram  á fjarfundarbúnaði frá FNV á Sauðárkróki.  Kennt 

yrði á einum eða tveimur stöðum.  Helsti kostur við þetta fyrirkomulag yrði að nemendur 
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dveldu lengur á heimilum sínum en ella.  Nytu þannig meiri stuðnings foreldra og kostnaður 

yrði minni fyrir heimilin. 

Gallarnir yrðu líka nokkrir m.a. að félagsleg samskipti yrðu minni, þátttaka í félagslífi skólans 

yrði í lágmarki og námsframboð yrði fábreyttara. 

Vinna við verkefnið er á byrjunarstigi og ekki er ljóst hvaða sveitarfélög tækju þátt í því, né 

hver kostnaður þeirra yrði.  Einnig er óljóst með aðkomu menntamálaráðuneytisins og 

kostnaðarþátttöku þess í dreifnáminu.  Næsti fundur vegna dreifnámsins verður á Húnavöllum 

12. mars n.k. 

Fram kom í umræðum að sterk hefð er fyrir því að nemendur úr Húnavatnshreppi sæki 

framhaldsnám til Akureyrar. 

Kynntar voru hugmyndir um daglegar áætlunarferðir milli Blönduóss, Skagastrandar og 

Sauðárkróks. 

Töldu menn nær útilokað, vegna fjarlægða, að nemendur úr Húnavatnshreppi gætu notfært sér 

þessar áætlunarferðir til að sækja daglegt nám í FNV á Sauðárkróki. 

Guðjón og Sigríður yfirgáfu fundinn. 

 

2. Stefán Haraldsson, starfsmaður atvinnuþróunar SSNV og Haukur Suska 

Garðarsson, formaður stjórnar Hveravallafélagsins mæta til fundar vegna 

umræðu um málefni Hveravalla. 
Stefán Haraldsson fór yfir þau mál sem rædd hafa verið við Umhverfisstofnun.  

Umhverfisstofnun er tilbúin til að koma að ákveðnum úrbótum í fráveitumálum.  Stofnunin 

verður einnig með landvörslu á Hveravöllum í sumar.  Sótt var um styrk til 

Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða til virkjunar borholu og til veituframkvæmda.  

Hveravallafélaginu hefur verið úthlutað styrk frá Framkvæmdasjóði að upphæð 5. millj. kr. til 

hönnunarvinnu vegna veituframkvæmda.   

Haukur Suska ræddi möguleika á breyttu rekstrarformi sem hafa verið í umræðunni þ.e. að 

leigja út reksturinn eða að fá nýja hluthafa að félaginu. 

Áætlað er að reksturinn í sumar verður með svipuðu sniði og undanfarin ár, en  í framtíðinni 

telur Haukur að leigja eigi reksturinn út. 

Ný neysluvatnslögn mun verða tengd fyrir starfsemina í sumar.  Sorpílátum verður fjölgað á 

svæðinu, ekki er útlit fyrir að það takist að fjármagna endurbætur á salernisaðstöðu fyrir 

sumarið. 

Talsverð umræða varð um umhverfismál og sorphirðu á Hveravöllum og að bæta þyrfti 

umgengni um svæðið.  Fram kom í máli Stefáns að opinberar stofnanir hefðu einhverjar 

efasemdir um hver hefði eignahald á svæðinu.  Töldu menn alveg ljóst og færðu rök fyrir því 

að eignarhaldið væri hjá Sjálfseignarstofnun Auðkúluheiðar. 

Stefán yfirgaf fundinn. 

 

Dagskrárliður 5 j) var tekin fyrir undir þessum lið. 

Oddviti yfirgaf fundinn.  Haukur Suska situr fundinn sem varamaður. 

Jakob Sigurjónsson tók við stjórn fundarins. 

Tekið var fyrir erindi frá Stjórn sjálfseignastofnunar Grímstungu- og Haukagilsheiðar frá 5. 

febrúar s.l., sem frestað var frá síðasta fundi og varðar girðingu milli Sauðadals og Gilár og 

Marðarnúps. 
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Eftirfarandi tillaga var lögð fram: 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps sér ekkert til vanbúnaðar að ganga til þessarar framkvæmdar 

með 50% hlutfall af sínum eignahluta samkv. 5. gr. girðingarlaga.  Hreppurinn mun greiða 

fyrir framkvæmdina samkvæmt viðurkenndum eignarhlut og nýtingarrétti eins og segir til um í  

4. gr. og 3.mgr. 5.gr. skipulagsskrár um Grímstungu og Haukagilsheiði  

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps fer fram á að framkvæmdin verði boðin út svo kostnaður fari 

ekki úr hófi fram, og að gætt sé jafnræðis. 

 

Tillagan var borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

 

Oddviti tók við stjórn fundarins. 

 

Dagskrárliður 4e)  Fundargerð stjórnar Hveravallafélagsins, var tekin fyrir undir þessum 

lið.  Ásamt ósk stjórnarinnar um styrk eða lán frá sveitarfélaginu að upphæð 2 millj. króna. 

 

Eftirfarandi tillaga var lögð fram: 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps samþykkir að veita Hveravallafélaginu ehf. lán að fjárhæð kr. 

2 milljónir kr. sem greiðist til baka að lokinni sumarvertíð 2012. 

 

Tillagan var borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

 

Haukur Suska yfirgaf fundinn. 

 

3. Skýrsla sveitarstjóra. 

Farið var yfir drög að bæklingi vegna sorphirðu.  Kynnt drög að samþykkt um 

gatnagerðargjöld, stofngjald fráveitu- og vatnsveitu, byggingarleyfis- afgreiðslu- og 

þjónustugjöld í Húnavatnshreppi.  

Lagt fram erindi frá Skipulagsstofnun vegna lagningar heitavatnspípu frá Reykjum í 

Húnavatnshreppi um Blönduós, Skagabyggð og að Skagaströnd.  Ásamt beiðni um umsögn 

um hvort og á hvaða forsendum ofangreind framkvæmd skuli háð mati á umhverfisáhrifum að 

teknu tilliti til 3. viðauka í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. 

Umsögnin óskast send á Skipulagsstofnun fyrir 19. mars n.k. 

Sveitarstjóra var falið að skila inn umsögn Húnavatnshrepps í samræmi við umræður á 

fundinum. 

 

Fulltrúar A-lista lögðu fram eftirfarandi bókun: 

Fulltrúar A-lista leggja til að hafnar verði viðræður við Rarik sem allra fyrst, vegna 

fyrirhugaðrar lagningar heitavanslagnar til Skagastrandar. 

 

Tvennt kemur til: 

 

1. Þar sem  ljósleiðari verður lagður með heitavatnslögninni er áríðandi að tryggt verði 

aðgengi sveitarfélagsins og íbúa þess til gagnaflutninga um ljósleiðarann.  

 

2. Að kannaðir verði möguleikar á að leggja hitaveitulögn þannig að síðustu bæir í gamla 

Torfalækjarhreppi ásamt öðrum bæjum á þeirri leið fái heitt vatn. 

Við sameiningu hreppanna lagði Torfalækjahreppur til að 30 milljónir af því fjármagni 

sem lagt var til hreppanna, yrði nýtt í lagningu heitavatns á þá bæi sem eftir voru í 

gamla hreppnum, ásamt þeim bæjum sem á leiðinni verða.  Við þessi tímamót er 
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nauðsynlegt að Húnavatnshreppur óski eftir því að það sé kannað hvort ekki sé hægt 

að ganga í það mál núna þegar endurbygging heitavatnslagnarinnar fer fram. 

 

Fulltrúar E-lista taka undir bókun A-lista um viðræður við Rarik vegna fyrirhugaðrar 

endurnýjunar á heitavatnslögn til Blönduóss.  Til að tryggja aðgengi sveitarfélagsins og íbúa 

þess til gagnaflutninga um ljósleiðara sem lagður verður jafnhliða endurnýjaðri 

heitavatnslögn.   

Jafnframt verði kannað hvort grundvöllur sé fyrir frekari lagningu hitaveitu á bæi í 

sveitarfélaginu.  

 

4.  Fundargerðir: 

a) Atvinnu- og samgöngunefnd, dags. 23. febrúar 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

b) Undirbúningsnefnd um útboð á skólaakstri, dags. 28. febrúar 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

c) Hússtjórnar Húnavers, dags. 22. nóv. 2011. 

Lögð fram til kynningar. 

 

d) Hússtjórnar Húnavers, dags. 17. janúar 2012. 

Eftirfarandi tillaga var samþykkt samhljóða: 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps felur hússtjórn Húnavers að sjá til þess að lagaleg formsatriði 

verði uppfyllt og að vel verði vandað til verka við gluggaskiptin í Húnaveri. Jafnframt verði 

leitað hagkvæmustu leiða við verkið. 

 

Fundargerðin samþykkt. 

 

e) Stjórnar Hveravallafélagsins, dags. 27. febrúar 2012. 

Tekið fyrir undir dagskrárlið 2 

 

f) Stjórnar Sambands orkusveitarfélaga, dags. 17. febrúar 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

g) Stjórnar SSNV, dags. 14. febrúar 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

h) Menningarráðs Norðurlands-vestra, dags. 2. febrúar 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

i) Stofnfundar Þekkingarseturs á Blönduósi, dags. 29. febrúar 2012. 

Þóra Sverrisdóttir var tilnefnd sem fulltrúi Húnavatnshrepps í stjórn Þekkingarseturs. 

Fundargerð að öðru leyti lögð fram til kynningar. 

 

j) Byggingarnefndar Húnavatnshrepps, dags. 6. mars 2012. 

Dagskrárliður 1.  Umsókn um byggingarleyfi til að einangra og klæða íbúðarhúsið á Grund í 

Svínadal, samþykkt samhljóða. 

Dagskrárliður 2.  Niðurrif eldri útihúsa að Ási í Vatnsdal,  samþykkt samhljóða 
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Dagskrárliður 3. Umsókn um byggingarleyfi til að breyta gluggum í Húnaveri, samþykkt 

samhljóða.   

 

k) Fræðslunefndar Húnavatnshrepps, dags. 7. mars 2012. 

Samningar við skólabílstjóra í Vatnsdal, Þingi- og Blönduósleið vegna skólaárana 2012-214 

voru samþykktir samhljóða. 

 

Hreppsnefnd tekur undir það að skoðaðir verði áfram möguleikar á dreifnámi. 

 

Fundargerðin að öðru leyti til kynningar. 

 

5. Bréf: 

a) Frá Vinnandi vegur, dags. 16. des. 2011. 

Efni:  Aðgerðir sem tryggja eiga allt að 1.500 atvinnuleitendum störf og starfstengd úrræði.  

Sérstök áhersla er lögð á hvata og úrræði fyrir langtímaatvinnulausa. 

Lagt fram til kynningar. 

 

b) Frá þingmönnum Hreyfingarinnar, dags. 7. febrúar 2012. 

Efni:  Kynning á frumvarpi til breytinga á lögum um stjórn fiskveiða. 

Lagt fram til kynningar. 

 

c) Frá kirkjuþingi 2011, dags. 10. febrúar 2012. 

Efni:  Kirkjuþing 2011 hvetur til að sveigjanleika sé gætt í samskiptum skóla og trúar og 

lífsskoðunarhópa í anda óbreyttrar trúfrelsishefðar á Íslandi.  Hún felur í sér víðtækt frelsi til 

tjáningar og iðkunar trúar en virðir jafnframt ólíkar lífsskoðanir.  Foreldraréttur skal virtur.  

Trúarleg og siðferðileg mótun ungmenna sé í samræmi við trú eða lífsskoðanir foreldra. 

Lagt fram til kynningar. 

 

d) Frá  USAH, dags. 20. febrúar 2012. 

Efni:  Boð í hátíðarkvöldverð USAH,  þann 31. mars n.k.  í tilefni af 100 ára afmæli USAH er 

sveitarstjóra og hreppsnefnd ásamt mökum boðið til hátíðarkvöldverðar í félagsheimilinu á 

Blönduósi. 

Lagt fram til kynningar. 

 

e) Frá Ferðavef Norðurlands-vestra, dags. 28. febrúar 2012. 

Efni:  Styrkur og skráning á Ferðavef Norðurlands-vestra. 

Samþykkt að styrkja verkefnið um 10 þús. kr. 

 

f) Frá Stjórn Samb. ísl. sveitarfél., dags. 27. febrúar 2012. 

Efni:  Ákveðið hefur verið að landsþing Samb. Ísl. Sveitarfélaga verði haldið föstudaginn 23. 

mars 2012. 

Aðalfulltrúi Húnavatnshrepps, Þóra Sverrisdóttir.  Varafulltrúi, Jakob Sigurjónsson. 

Lagt fram til kynningar. 

 

g) Frá Lánasjóði sveitarfélaga, dags. 27. febrúar 2012. 

Efni:  Auglýsing eftir framboðum í stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga. 

Lagt fram til kynningar. 
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h) Frá SSNV, dags. 24. febrúar 2012. 

Efni:  Samningur við Markaðsstofu ferðamála á Norðurlandi um aðild SSNV að 

Markaðsstofunni fyrir hönd aðildarsveitarfélagana.  Samningurinn gildir til 31.12.2012 og 

skuldbindur sveitarfélögin til að leggja fram 500 kr. per íbúa m.v. lok árs 2011 til 

Markaðsstofunnar.  SSNV hefur ákveðið að leggja fram 1 millj. kr. til samningsins og lækkar 

því beint framlag sveitarfélaga úr 500 kr per íbúa í 363 kr. 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps staðfestir, fyrir sitt leyti, samning SSNV og Markaðsstofu 

ferðamála á Norðurlandi vestra 

 

i) Frá hestamannafél. Neista, dags. 29. febrúar 2012. 

Efni:  Ósk um styrk vegna Ís landsmóts á Svínavatni þann 3. mars. 

Hreppsnefnd samþykkti að styrkja verkefnið um 20 þúsund kr. 

 

j) Frá Sjálfseignastofnun Grímstungu- og Haukagilsheiðar dags. 5. 

febrúar 2012.  Frestað frá síðasta fundi hreppsnefndar. 

Efni:  Varðar girðingu á milli Sauðadals og Gilár og Marðarnúps. 

Tekið fyrir undir dagskrárlið 2 

 

6. Önnur mál. 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps lýsir miklum áhyggjum af ört hækkandi eldsneytisverði, sem 

bitnar ekki síst á fólki í dreifbýli sem þarf að sækja vinnu og þjónustu um langan veg.   

Skorar hreppsnefnd Húnavatnshrepps á ríkisvaldið að lækka álögur á eldsneyti meðan þetta 

ástand varir. 

 

Lagt fram til kynngar erindi frá Umhverfisráðuneyti þar sem óskað er eftir athugasemdum eigi 

síðar en 16.  mars n.k. við frumvarp til breytinga á lögum nr. 55/2003, um meðhöndlun 

úrgangs, vegna innleiðingar á úrgagngstilskipun 2008/98/EB. 

 

 

Fleira ekki gert,  

 

Fundi slitið kl.  16.50 

 
 

 

__________________________           ____________________________ 

Þóra Sverrisdóttir     Jón Gíslason 

  

      

________________________   _____________________________ 

Jakob Sigurjónsson     Jóhanna E. Pálmadóttir 

  

      

__________________________        ______________________________ 

Magnús R.  Sigurðsson     Guðmundur R. Halldórsson 

 

 

__________________________            _____________________________  

Ingibjörg Sigurðardóttir     Jens P Jensen    


